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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at Den Europæiske Unions 
konsoliderede regnskab for regnskabsåret 2018 er rigtigt, og at de transaktioner, der 
ligger til grund for Unionens regnskaber for regnskabsåret 2018, generelt og i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige, bortset fra højrisikoudgifter (hovedsagelig 
godtgørelsesbaserede udgifter, som er underlagt komplekse regler), som har en anslået 
fejlforekomst på 4,5 %; bemærker, at den samlede anslåede fejlforekomst på 2,6 % 
fortsat ligger over Revisionsrettens væsentlighedstærskel (2 %);

2. bemærker, at der i 2018 var 4 248 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 2 454 mio. 
EUR i betalingsbevillinger til rådighed til transportpolitikker, herunder Connecting 
Europe-faciliteten (CEF), transportsikkerhed og passagerrettigheder, transportagenturer 
samt transportrelateret forskning og innovation (Horisont 2020); bemærker endvidere, 
at 3 708,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 1 950,5 mio. EUR i 
betalingsbevillinger godkendt til CEF-Transport (kapitel 06 02) og Horisont 2020 
(forskning og innovation inden for transport – kapitel 06 03) blev forvaltet af 
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA);

3. glæder sig over færdiggørelsen i 2018 af 2017-udbudsrunden med blandet finansiering 
under CEF-Transport med en innovativ tilgang, hvor der blev stillet et samlet 
vejledende budget på 1,35 mia. EUR i EU-tilskud til rådighed, som skulle kombineres 
med finansiering fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), Den 
Europæiske Investeringsbank, nationale erhvervsfremmende banker eller private 
investorer; bemærker, at den anden frist for indsendelse af forslag i april 2018 med 
fokus på projekter inden for innovation og nye teknologier, navnlig inden for alternative 
brændstoffer, til støtte for Kommissionens politik for ren mobilitet, resulterede i, at der 
blev udvalgt 35 projekter med i alt 404,8 mio. EUR i CEF-finansiering; bemærker, at 
det er nødvendigt at forbedre kendskabet til reglerne for støtteberettigelse under CEF 
blandt modtagerne;

4. glæder sig over vedtagelsen af en ændring af det flerårige arbejdsprogram for CEF den 
19. april 2018, som stillede et samlet vejledende beløb på 450 mio. EUR til rådighed til 
2018-indkaldelsen af forslag under den generelle bevillingsramme for CEF-Transport 
med henblik på at støtte projekter af fælles interesse vedrørende de tværgående mål for 
digitalisering af transport, færdselssikkerhed og multimodalitet; glæder sig over 
vedtagelsen af en finansieringsafgørelse om fastlæggelse af det årlige arbejdsprogram 
for CEF, der gør det muligt for INEA at iværksætte 2019-indkaldelsen under CEF-
Transport vedrørende finansiel bistand gennem tilskud til projekter af fælles interesse 
vedrørende grænseoverskridende strækninger, forbindelser til og udvikling af søhavne 
og afbødning af virkningerne af støj og vibrationer fra jernbanetransport, med et 
vejledende beløb på 100 mio. EUR til rådighed;

5. bemærker, at der i det femte år i den nuværende programmeringsperiode 2014-2020 kun 
var afholdt betalinger for ca. 23 % af de oprindeligt tildelte midler ved udgangen af 
januar 2019, hvilket satte spørgsmålstegn ved den fulde gennemførelse af CEF; 



PE643.066v01-00 4/5 PA\1191951DA.docx

DA

gentager, at der er risiko for, at betalingsforsinkelser, frigørelser og tilbageførsler vil 
hobe sig betydeligt op inden programmeringsperiodens udløb, og at der ikke vil være 
tilstrækkelig tid til at omdirigere midlerne til andre projekter; gentager Revisionsrettens 
anbefalinger til Kommissionen og INEA om at sikre større sammenhæng og 
gennemsigtighed i projektudvælgelsesprocedurerne, at fastsætte bedre betingelser for 
rettidig gennemførelse af programmet og at ændre resultatrammen for bedre at kunne 
overvåge projektresultaterne;

6. gentager Revisionsrettens anmodning om at forbedre sammenhængen, klarheden og 
effektiviteten af rammen for passagerrettigheder i EU, træffe foranstaltninger til at 
fremme oplysningskampagner og forsyne de nationale håndhævelsesorganer med 
yderligere redskaber til håndhævelse af passagerrettigheder;

7. noterer sig, at Revisionsretten i 2018 vurderede betalinger i tilknytning til mobilitet og 
transport som en del af kapitlet om konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse i 
forbindelse med revisionserklæringen for 2017; glæder sig over, at det er konstateret, at 
restfejlforekomsten for CEF-Transport og dens forgænger, TEN-T-programmet, som er 
de vigtigste komponenter i betalingerne til mobilitet og transport, er på under 1 %; 
bemærker, at testen af transaktioner i hele kapitlet om konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse har resulteret i en anslået samlet fejlforekomst på 4,2 %, hvilket er over 
væsentlighedstærsklen;

8. gentager sin anmodning om, at Kommissionen i betragtning af de mange forskellige 
finansieringskilder sikrer nem adgang til projekter – i form af en one-stop-shop – for at 
give borgerne mulighed for klart at følge udviklingen og finansieringen af infrastruktur, 
som er medfinansieret af EU-midler og EFSI; bemærker, at absorptionen af EFSI-
midler i det femte år af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 stadig går 
langsommere end planlagt; understreger, at de konstaterede fejl ligger hos modtageren, 
og at der derfor er behov for mere vejledning med hensyn til omkostningernes 
støtteberettigelse;

9. glæder sig over gennemførelsen af Den Interne Revisionstjenestes anbefalinger til GD 
MOVE vedrørende tilsynet med Shift2Rail og systemet til overvågning af luftfarts- og 
søfartssikkerhedspolitikkerne;

10. understreger vigtigheden af at rekruttere højt specialiseret personale for at sikre teknisk 
ekspertise i GD MOVE og i INEA, hvilket er nødvendigt for, at de skal kunne klare 
deres krævende roller;

11. glæder sig over tilføjelsen af en søjle med militær mobilitet til TEN-T-politikken med 
vedtagelsen af handlingsplanen i marts 2018 og Kommissionens forslag om at medtage 
en ny bevillingsramme til militære mobilitetsbehov på 6,5 mia. EUR under CEF-
budgettet for 2021-2027; understreger betydningen af at analysere forskellene mellem 
de militære krav og TEN-T-kravene med henblik på at etablere en pipeline af 
infrastrukturprojekter med dobbelt anvendelse, der kan støttes under CEF 2021-2027, 
og styrke TEN-T; gentager, at denne udvikling afspejler TEN-T's strategiske rolle med 
hensyn til at integrere Unionens infrastruktur med henblik på at opnå hurtig og 
gnidningsløs mobilitet på tværs af kontinentet og dermed videreudvikle det indre 
marked;
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12. glæder sig over iværksættelsen af nye projekter med fokus på mobilitet i byerne, 
effektiv logistik og infrastruktur, herunder fremtidens havn, til en værdi af ca. 105 mio. 
EUR fra 2017-indkaldelsen under Horisont 2020-programmet; glæder sig over 
vedtagelsen af det 3-årige Horisont 2020-arbejdsprogramm for transport for 2018-2020; 
gentager Revisionsrettens anbefaling om at udarbejde en havneudviklingsplan for hele 
EU for de centrale havne og revidere antallet af centrale havne;

13. gentager sin anmodning om at tilføje en specifik budgetpost i Unionens fremtidige 
budgetter til turisme for at støtte foranstaltninger til udvikling af en bæredygtig 
turistsektor;

14. foreslår for så vidt angår de sektorer, der henhører under Transport- og 
Turismeudvalget, at Parlamentet meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen 
af Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2018.


